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Romanos 11-12 
Faixa #C2251 

Por Chuck Smith 

Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo onze. 

Nos capítulos de 9 a 11 Paulo comenta dois assuntos: primeiro, a soberania de Deus, a 
soberania de Deus ao deixar de lado a nação de Israel como o seu alvo principal para, 
digamos, operar e começar a derramar o Seu Espírito entre os gentios. Como Paulo é 
totalmente judeu, o seu coração e a sua oração por Israel é que eles sejam salvos, 
mesmo assim ele consegue ver as profecias sobre o mover de Deus entre os gentios 
nas Escrituras. Então, na última parte do capítulo 10, ele cita algumas profecias que 
Deus seria encontrado por aqueles que não O buscavam; que Ele iria se manifestar 
entre os gentios, e com relação ao judeu Ele disse: “Todo o dia estendi as minhas 
mãos a um povo rebelde e contradizente”. 

Então na verdade, o capítulo 11 é continuação do capítulo 10. Os escritos originais não 
tinham divisões em capítulos; as divisões foram colocadas por homens para nos ajudar 
a encontrar versículos, a marcar passagens, mas às vezes nós temos a tendência de 
ler só um capítulo e parar, depois começamos a ler outro capítulo e assim nós não 
continuamos no mesmo pensamento como se não houvesse distinção entre capítulo ou 
versículo. Você deve se lembrar que no original esta era uma carta contínua. As 
distinções entre capítulos e versículos separando fatos foram colocadas por homens 
apenas como auxílio para encontrar passagens. 

Deus havia dito que Ele iria se manifestar aos gentios. Ele estendeu Sua mão o dia 
todo a um povo rebelde e contradizente. 

Digo, pois: Porventura rejeitou Deus o seu povo? [a resposta é] De modo nenhum 
(11:1); 

Agora infelizmente, existe hoje um grupo de teólogos que declaram que Deus rejeitou o 
Seu povo. Eles se esforçam para espiritualizar Israel e para aplicar à igreja as profecias 
relacionadas a Israel. E como consequência eles tornam a figura profética confusa. Há 
quem queira identificar as nações anglo-saxãs a Israel. Muito se fala sobre as dez 
tribos perdidas de Israel mas na verdade essa não é uma referência bíblica. A Bíblia 
fala das ovelhas perdidas da casa de Israel, que Ele foi enviado às ovelhas perdidas, 
mas não fala nada de dez tribos perdidas. Ele fala dos que estão perdidos, das ovelhas 
perdidas da casa de Israel. O Senhor sabe exatamente onde estão as doze tribos e 
quem faz parte das doze tribos. No livro de Apocalipse o Senhor sela 12.000 de cada 
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tribo para preservá-los durante parte dos juízos do livro de Apocalipse. Mas de novo, 
tentar transformar a igreja ou as raças anglo-saxãs em Israel não é bíblico e não tem 
validade alguma. 

Eles usam argumentos como a nação da Dinamarca sendo Dan mark, que na verdade 
a tribo de Dan seria o povo dinamarquês. A palavra ish em hebraico (ish de Danish, 
Dinamarca em inglês) quer dizer homem, então eles seriam o povo danish, segundo a 
pronúncia e, claro, (em inglês temos British e foolish, o que não prova muita coisa). 
Mas essas coisas confundem o cenário profético. Agora Deus está operando entre os 
gentios e Ele continuará a operar entre eles até que chegue a plenitude dos gentios, o 
que veremos quando chegarmos a Romanos 11:25. 

Então a pergunta é: Deus rejeitou o Seu povo? Ele desistiu deles para sempre? De 
jeito nenhum. O cenário profético do Velho Testamento lidava com a queda de Israel, 
mas para que ela voltasse a se levantar. Oséias foi um profeta interessante. Deus lhe 
disse para tomar uma prostituta como esposa; e ele deu nomes proféticos aos seus 
filhos, ou melhor, nomes com significados proféticos. Uma das criança ele chamou Lo-
Ami, que quer dizer não é meu filho. A sua esposa saiu, voltou às suas antigas práticas 
mesmo estando casada com ele e teve um filho ilegítimo. Depois ela o deixou e a sua 
vida tornou-se um fracasso. Até que ela se tornou escrava, quase destituída e 
destruída; então Deus disse a Oséias: “Vá buscá-la. Compre-a para tirá-la da 
escravidão, lave-a, limpe-a e tome-a como esposa novamente”. A vida de Oséias com 
a sua esposa infiel tornou-se uma figura do relacionamento de Deus com a nação de 
Israel: ele a tomou, desposou-a, casou-se com ela – essas são as glórias do nascer do 
primeiro amor. Mas Israel passou a se voltar para outros deuses. Eles abandonaram a 
fonte de águas vivas e passaram a adorar ídolos. E no final deram as costas à Deus 
por completo; mas ainda assim, o eterno amor de Deus os traz de volta mais uma vez: 
a obra de restauração de Deus, que ainda é futura, mas que acontecerá. 

Então, Deus não rejeitou o Seu povo definitivamente, pois Paulo disse: 

porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim 
(11:1). 

Agora, Benjamim era uma das supostas tribos perdidas, mas para Paulo com certeza 
não era pois ele sabia a qual tribo pertencia. Ele não disse: “Nós, benjamitas, estamos 
perdidos; não sabemos quem somos nem onde estamos”. Na verdade ele sabia que 
era da tribo de Benjamim. 
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Jesus era da tribo de Judá. Dizem que hoje os judeus são, na sua maioria, da tribo de 
Judá. Dizem que outras tribos se perderam, que restaram Judá e Benjamim, mas as 
demais se perderam. De jeito nenhum. Não é esse o caso. A maioria dos judeus 
perdeu sua genealogia, eles não podem dizer exatamente de quais tribos são, mas 
sabem que são judeus. 

Então, Paulo é da tribo de Benjamim, e 

Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz 
de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e 
derribaram os teus altares; e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a 
resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos a 
Baal (11:2-4). 

Elias teve uma das maiores vitórias na sua carreira quando desafiou os profetas de 
Baal no Monte Carmelo, construindo os altares. Ele disse aos quatrocentos sacerdotes 
de Baal: “Orem a seus deuses. Orem para eles e eu vou orar para o Deus vivo, o Deus 
que responder com fogo, esse é Deus”. Evidentemente os sacerdotes de Baal oraram e 
nada aconteceu; quando Elias orou, Deus mandou fogo que consumiu as ofertas, o 
altar e tudo mais. Elias tomou os sacerdotes de Baal e, naquele momento de vitória, os 
fez descer ao ribeiro de Quisom e, ali, os matou. Ele matou quatrocentos deles, 
profetas e sacerdotes de Baal. No dia seguinte, quando Jezabel, a esposa do perverso 
rei, descobriu o que Elias tinha feito, ela disse: “Deus também faça assim comigo se eu 
não tomar a cabeça daquele homem”. Então Elias fugiu de Jezabel. 

É muito comum que momentos de grande vitória sejam seguidos por momentos de 
grande prova. Assim como Elias, que teve uma grande vitória mas em seguida foge da 
rainha – ele não teve medo de enfrentar quatrocentos profetas e sacerdotes de Baal, 
mas uma mulher zangada aparece e ele sai correndo para o Monte Sinai e se esconde 
numa caverna. E quando ele estava na entrada da caverna o Senhor perguntou: “Elias, 
o que você está fazendo aqui?” Ele respondeu: “Eu tenho sido muito zeloso pelo 
Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a Tua aliança, 
derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e 
buscam a minha vida para a tirarem” (1 Reis 19:10). 

Deus respondeu a Elias: “Eu tenho 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a 
Baal”. Havia o remanescente, o fiel remanescente, e Deus sabia quem eram, Ele os 
tinha contado. Como Paulo vai nos mostrar, Deus sempre tem seus fiéis 
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remanescentes: os crentes entre o povo judeu, são pessoas especiais, são pessoas 
super especiais entre os judeus que reconheceram a verdadeira obra de Deus e andam 
em comunhão com Deus. E Deus sempre teve um número especial, um remanescente, 
o remanescente fiel. A respeito da época de Elias, Paulo disse: “Vocês não lembram 
que Deus disse: ‘Há 7.000 que reservei para Mim’?” O verdadeiro remanescente que 
adorava a Deus, que servia a Deus, que não se voltara para Baal. Ainda assim, Paulo 
disse: 

Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da 
graça (11:5). 

Havia um remanescente nos dias de Paulo; e evidentemente a igreja primitiva era uma 
igreja judia. Até houve alguns problemas quando começaram a introduzir gentios à 
igreja. Em primeiro lugar ela era estritamente judaica, e entre os judeus havia muitos 
crentes, o remanescente, o remanescente fiel de Deus, agora segundo a eleição da 
graça. 

Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra maneira, a graça já não é graça. Se, 
porém, é pelas obras, já não é mais graça (11:6);  

Em outras palavras, graça e obras são incompatíveis. Se eu espero que Deus me 
aceite por Sua graça, então não há obra que eu possa fazer para me tornar aceitável. 
Se eu procuro ser aceito por Deus pelas minhas obras, a graça não tem efeito sobre a 
minha vida. Elas são incompatíveis; ainda assim, muitas vezes nós tentamos fazer uma 
combinação das duas. Eu sou salvo pela graça, mas ah, deixe-me fazer as minhas 
obras. Mas se é pela graça, não pode ser por obras. E se é por obras, então não pode 
ser pela graça; elas são incompatíveis. 

Pois quê? O que Israel buscava não o alcançou; mas os eleitos o alcançaram, e os 
outros foram endurecidos (11:7). 

Agora, o que Israel buscava? Eles buscavam ser justos diante de Deus. Esse era o 
propósito do sacrifício da lei, permitir que você fosse justificado diante de Deus. 

Agora, é interessante que Paulo mencione aqui que eles buscavam a justificação 
através de obras. Isso continua até hoje: o judeu de hoje busca ser aceito por Deus 
baseado nas suas boas obras. O Yom Kippur não é um dia de sacrifício, quando o 
sacerdote entrava com a oferta diante do Senhor no Santo dos Santos, hoje o Yom 
Kippur é um dia de reflexão: você senta, reflete sobre as suas boas obras e sobre suas 
más obras e faz um balanço entre as boas e as más; dessa forma eles buscam ser 
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aceitos por Deus baseado em obras. 

Paulo diz que eles faziam isso naqueles dias e eles continuam a fazer nos dias de hoje, 
eles ainda procuram ser aceitos por Deus baseados nas suas obras. Os judeus não 
estão sozinhos nisso, o mesmo conceito se infiltrou na igreja, tanto que, em diferentes 
igrejas, algumas pessoas consideram obras como a base para serem aceitas por Deus. 
“Deus irá me aceitar se eu for fiel às ordenanças da igreja, aos sacramentos da igreja e 
se eu fizer isto e isto e isto”. Eles procuram aceitação baseados nas suas boas obras. 

Se você considera as suas boas obras como base para ser aceito por Deus, isso 
certamente irá estimular muitas obras, dessa forma as pessoas tornam-se verdadeiras 
operárias. Elas têm a prática de saírem por aí; muitas delas de porta em porta. E é fácil 
identificar de onde elas vêm. Se elas andam de bicicleta com camisa e gravata, elas 
estão praticando as suas obras pelo sistema mórmon. Se elas carregam uma pequena 
sacola de revistas, então vocês sabem que elas praticam as suas obras como 
Testemunhas de Jeová. Ambos os sistemas baseiam-se em obras e consideram as 
suas obras como base para serem aceitos. 

Mas se é por obras, não é mais pela graça; não pode ser por ambos. Então Israel não 
obteve aceitação diante de Deus, a justificação, porque eles a buscaram através de 
obras. Mas os eleitos alcançaram a eleição da graça. Os demais foram endurecidos. 

Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e 
ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz (11:8-9):  

Paulo menciona passagens das Escrituras tiradas do Velho Testamento para provar o 
seu caso. E quando alguém faz uma afirmação e fornece três ou quatro versículos para 
confirmá-la, seu ensino é bem sólido. Então primeiro ele menciona Isaías, depois 
menciona Davi e diz: 

Torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição; 
escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as 
costas. Digo, pois: Porventura tropeçaram, para que caíssem?(11:9-11) 

Eles tropeçaram para serem tirados do jogo para sempre? 

De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à 
emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo (11:11-12), 

Em outras palavras, Israel perdeu o seu lugar divino; Deus os pôs de lado para poder 
operar Sua obra entre os gentios, Sua obra de Graça. Como eles foram postos de lado, 
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nós recebemos as riquezas da graça, da bondade e do amor de Deus dada aos 
gentios. 

e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude! (11:12) 

Deus ainda vai operar entre eles; e quando chegar a plenitude e Deus voltar a operar 
em Israel, se a queda deles trouxe tamanha glória ao mundo gentio, como será então 
quando Deus os restaurar, na era do reino, a era pela qual esperamos. 

Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu 
ministério (11:13); 

Então Paulo agora volta a falar aos gentios, e ele chama a si mesmo de apóstolo dos 
gentios. E Paulo pagou um preço enorme pela ocupação de apóstolo dos gentios; ele 
teve que ouvir muita bobagem, especialmente de judeus. Eles o consideravam um 
traidor porque ele dizia aos gentios que eles não precisavam obedecer a lei de Moisés 
para serem aceitos por Deus. Tudo o que eles precisavam fazer era crer em Jesus 
Cristo. Ele dizia aos gentios que eles não precisavam oferecer sacrifícios no templo 
para serem salvos, tudo o que precisavam fazer era crer em Jesus Cristo e isso, claro, 
causou um grande conflito entre os judeus que ainda buscavam justificação pela lei. 
Paulo era uma ameaça para eles, da mesma forma que a declaração de que o homem 
pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo hoje é uma ameaça a muitas igrejas e seus 
sistemas. 

Um amigo meu era da igreja anglicana no Canadá. Ele era cônego numa catedral; esse 
homem nasceu de novo e realmente voltou-se para o Senhor. Ele começou a fazer 
reuniões de oração na sua igreja. As pessoas começaram a experimentar o poder de 
Deus e do Espírito Santo nas suas vidas nas reuniões de oração. A sua igreja era 
muito liberal e estava tudo bem se aquilo o fazia se sentir bem, mais forte; foram bem 
tolerantes. Mas ele começou a ensinar que temos que nascer de novo. Ele foi expulso 
porque isso é contrário à crença fundamental daquela igreja que você nasce de novo 
ao ser batizado quando bebê e, mais tarde, na sua confirmação, você apenas confirma 
a salvação de quando foi batizado. Mas quando ele começou a dizer que você tem que 
nascer de novo, ele criou um problema tão grande que foi impedido pela sua igreja de 
ensinar que você tem que nascer de novo. Eles confiavam nas obras, no batismo 
infantil e confirmação, em vez da simples fé em Jesus Cristo. 

Paulo enfatiza a sua posição de apóstolo quando procurou: 

ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns 
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deles(11:14). 

Ele falou de coração quando disse: “O bom desejo do meu coração e minha oração por 
Israel é que eles sejam salvos”. Mesmo tendo sido chamado por Deus como apóstolo 
dos gentios, ele teve muitos problemas por pregar o evangelho aos gentios e por 
declarar que eles podiam ser salvos, que podiam ser salvos sem se tornarem judeus. 
Eles podiam ser salvos por simplesmente crer em Jesus Cristo sem precisarem se 
converter e se tornar judeus; isso fez dele um herege e por isso tentaram matá-lo 
quando ele esteve em Jerusalém. Mesmo assim o desejo de Paulo e a sua oração por 
Israel era por sua salvação. Ele continua a dizer: 

Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo (11:15), 

Deus reconciliou o mundo consigo através de Jesus Cristo. Não apenas o povo judeu, 
mas agora o mundo. 

qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos?(11:15) 

De novo ele lida com um contraste do menor para o maior; se a rejeição trouxe tal 
conciliação do mundo gentio com Deus, como será quando Deus os receber 
novamente e derramar Seu favor e graça divinos sobre eles? 

E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os 
ramos o são (11:16). 

Claro, as primícias, Abraão, os patriarcas, os pais, a raiz de onde surgiu este povo. 

E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em 
lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Não te glories contra os 
ramos; e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. 
Dirás, pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem; pela 
sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te 
ensoberbeças, mas teme (11:17-20). 

Na história da igreja houve um infeliz relacionamento entre a igreja e os judeus e, 
infelizmente, a igreja é responsável por grande parte da perseguição aos judeus hoje. 
Eu acho isso realmente triste. Durante anos a Igreja Católica liderou a perseguição aos 
judeus. E isso foi algo que Martinho Lutero levou consigo quando ele se desligou da 
Igreja Católica: ele levou consigo o seu anti-semitismo; Martinho Lutero também 
encorajou a perseguição aos judeus. 

Isso se infiltrou no Protestantismo. E muitos ministros protestantes hoje são muito anti-
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semitas. Eu recebo cartas hostis deles por causa do meu conhecido apoio a Israel e 
aos judeus. Há os que se gloriam contra os ramos naturais: “Deus os cortou, Deus 
desistiu deles; agora nós somos o povo”. Mas ele diz: “Espera aí, você é um ramo de 
oliveira brava; você foi enxertado no ramo ou na árvore, contrário à natureza. Eles 
foram quebrados por causa da incredulidade e você só está em pé pela fé, então não 
se ensoberbeça tanto” . 

Eu creio que assim como Paulo, o bom desejo dos nossos corações e orações por 
Israel é que eles sejam salvos. Agora, isso não significa que eu me sinta na 
responsabilidade de fundar uma Calvary Chapel em Jerusalém e começar uma missão 
para salvar judeus. Eu não sinto que Deus tenha me chamado para ser evangelista na 
nação judaica ou para o povo judeu. Na verdade, Deus me chamou para ensinar a Sua 
Palavra e isso eu procuro fazer fielmente. Eu não creio que eu possa desfazer o que 
Deus fez, por isso eu não me sinto responsável pelo evangelismo judeu. Então, neste 
assunto eu não sou nem uma coisa nem outra, e eu levo dos dois lados porque 
algumas pessoas têm um tremendo zelo pelo evangelismo judeu que eu não tenho. Eu 
creio que Deus os evangelizará quando estiver pronto e os enxertará de volta quando 
estiver pronto e creio também que Deus abrirá os olhos deles quando Ele estiver 
pronto. Enquanto isso, Deus derramou a Sua graça e o Seu Espírito sobre os gentios, e 
eu gosto de pescar onde está dando peixe. Esses são os campos frutíferos, entre os 
gentios, e eu realmente acho que, na sua maioria, o evangelismo judeu é um 
desperdício das finanças da igreja que poderiam ser melhor usadas, neste momento, 
para evangelizar os gentios. E quando chegar o dia em que o próprio Deus se 
manifestar à nação judaica, a Israel, Deus irá operar entre eles. Eu gosto de ir até lá e 
incitar ciúmes, de dizer a eles como o seu Messias é maravilhoso, o que Ele fez por 
mim, o quanto eu O amo e como é glorioso andar em comunhão com Deus, ter paz 
com Deus, a alegria do Senhor e tudo o mais, e que Messias glorioso eles têm. Eu 
gosto de incitá-los aos ciúmes; eu tenho grande interesse por eles e eu compartilho 
com eles; eu compartilho o que eu acredito, a minha fé, e eu fico impressionado como 
eles estão cegos. Porque alguns deles são extremamente versados na Palavra de 
Deus, mesmo assim são totalmente cegos quando o assunto é Jesus Cristo. Israel está 
endurecido e isso é verdade. 

Alguns anos atrás, quando eu falei no Congresso Internacional em Jerusalém, dividindo 
a tribuna com o então Primeiro Ministro Begin, eu recebi cartas hostis de alguns 
rabinos ultraortodoxos da área de Meo Sharem em Jerusalém repreendendo-me por 
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apoiar a nação de Israel com entendimento cristão, porque o propósito da reunião era 
levar entendimento aos judeus e aos cristãos evangélicos, mas os rabinos radicais me 
escreveram cartas repreendendo-me e dizendo que eu não deveria estar lá e que Israel 
não tinha direito de existir como nação porque o Messias ainda não tinha vindo. Eles 
não tinham o seu templo e eles mesmos se opunham muito à nação de Israel. Eles 
viviam no distrito de Meo Sharem de Jerusalém e até escreveram ao Rei Hussein da 
Jordania pedindo que ele anexasse Meo Sharem à Jordania. Eles não queriam nada 
com a nação de Israel. Eles acham que é um estado ilegítimo. Eles me escreveram 
cartas e tudo o mais. Então eu disse aos guias com quem converso há muito tempo e a 
quem testemunho: “Amigos, eu queria mostrar uma coisa…” Eles ficaram muito felizes. 
Eu disse: “Vejam o que alguns rabinos me mandaram”. Eu mostrei as cartas hostis que 
havia recebido dos rabinos. Eles leram e disseram: “Ah, isso é lixo. Esses eles são um 
bando de fanáticos religiosos. Eles não sabem o que estão falando. Eles são apenas 
fanáticos religiosos”. Eu disse: “Mas eles são rabinos”. “Ah, sim, mas eles são apenas 
fanáticos religiosos”. Eu disse: “Vocês querem dizer que um rabino pode ser um 
religioso fanático?” “Ah sim, sim”. Eu disse: “Você já parou para pensar que 
provavelmente foram rabinos como esses que rejeitaram Jesus como Messias porque 
Ele não se encaixava nos moldes? Eles não passam de radicais, mesmo assim vocês 
seguem os radicais”. Eles não tiveram muito o que dizer. E assim eu sigo dando o meu 
pequeno testemunho. 

Eles foram quebrados por causa da incredulidade e nós só estamos em pé pela fé. 

Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti 
também(11:21). 

Jesus disse: “Eu sou a videira verdadeira, e Meu Pai é o lavrador. Toda a vara em Mim, 
que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já 
estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em Mim, e Eu em vós; como a 
vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se 
não estiverdes em Mim”. (João 15:1-5). Estai em Mim, a ênfase em permanecer. Nós 
somos os ramos e fomos enxertados, contrário à natureza. Nós recebemos a bênção 
de Deus, as bênçãos das promessas de Deus a Abraão e a Davi. Nós recebemos o 
benefício deles por termos aceitado Jesus Cristo e nós compartilhamos da abundância, 
da riqueza, da plenitude do amor e da graça de Deus que Ele prometeu a Abraão, a 
Isaque, a Jacó e a Davi. Mas nós só estamos em pé pela fé. E, de novo, nós somos 
encorajados a permanecermos nele. “Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, 
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teme que não te poupe a ti também”. 

Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram (11:22), 

Houve muita severidade na retirada de Israel do lugar de favor e bênçãos de Deus. 

severidade; mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade; de 
outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na 
incredulidade, serão enxertados; porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar 
(11:22-23). 

Então, quando deixarem a incredulidade, Deus voltará a recebê-los novamente. 

Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na 
boa oliveira (11:24),  

Vocês foram cortados da oliveira brava da raça dos gentios e foram enxertados na boa 
árvore. 

quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira! Porque 
não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de vós 
mesmos) (11:24-25);  

Ignorar qual segredo? Que Deus ainda irá tratar com a nação de Israel como nação de 
Israel. Mas infelizmente, muitas pessoas ignoram esse segredo; e muitos ministros 
também ignoram esse segredo. 

que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja 
entrado (11:25). 

Deus enviou o Seu Espírito ao mundo, por caminhos para compelir o homem a entrar 
para a ceia. Jesus contou a parábola do rei que preparou uma grande ceia e disse: 
“Saiam e chamem os convidados e digam a eles que venham, e comam”. Os servos 
voltaram dizendo: “Bem, eles disseram que não viriam”, e deram várias desculpas. 
Então o rei disse: “Então sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a 
minha casa se encha” (Lucas 14:17-23). Os convidados rejeitaram o convite, então o 
convite foi feito a nós, os gentios, e o endurecimento veio em parte sobre Israel, não a 
todo Israel, de novo aqui temos um remanescente, mas em parte sobre Israel até que a 
plenitude dos gentios aconteça. 

Eu creio que Deus sabe exatamente quantos gentios serão levados à festa de 
casamento. Acho que Deus sabe o número exato. Se Ele é um Deus onisciente, Ele 
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tem que saber o número exato, porque onisciente quer dizer conhecedor de tudo; Ele 
sabe tudo. Eu creio que Deus sabe e tem o número específico dos gentios que vão crer 
e fazer parte do reino e que esse número foi mencionado como a plenitude dos gentios. 

Agora, há outra frase em Lucas 21 sobre o tempo dos gentios. Essa frase é um pouco 
diferente. Eu creio que o tempo dos gentios terminou, tecnicamente, em 1967, pois 
“Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem” 
(Lucas 21:24), o que ocorreu em 1967. E agora nós vivemos no curto período da era da 
graça, entre o final do tempo dos gentios até que venha a plenitude dos gentios. Nem 
todos os gentios que deveriam ser salvos foram salvos em 1967; muitos de vocês não 
tinham sido salvos; Deus esperou por vocês. Mas em algum lugar na terra hoje vive 
alguém que Deus sabe quem é, e essa pessoa é a última entre os gentios a se tornar 
parte do glorioso reino eterno de Deus. E no momento em que essa pessoa abrir o seu 
coração a Jesus Cristo, todos nós seremos levados para nos encontrarmos com o 
Senhor no ar. Eu estou convencido. É como entrar na Disneylandia com as luzes 
acesas, as trombetas soando e a bateria sendo tocada e alguém diz: “Você é o 
visitante número 5.000.000”, e tudo é festa. Eles contam as pessoas conforme elas 
entram, e ela é você. E há uma grande festa de gala; o mesmo acontecerá quando a 
plenitude dos gentios vier. Eu queria saber quem é essa pessoa. Eu acho que eu seria 
tentado a fazer uma pequena coerção. Deus chamou um povo para Si. Eu sou muito 
grato por Deus ter me chamado. Eu sou muito grato por ter sido escolhido por Deus 
para fazer parte do Seu reino eterno. Ah, a bondade e a graça de Deus, eu fui 
escolhido em Cristo, eu sou herdeiro no reino de Deus. Eu agradeço a Deus todos os 
dias por essa bênção, assim como vocês deveriam agradecer a Deus diariamente por 
Ele os ter escolhido. 

Agora, o endurecimento será tirado de Israel na plenitude dos gentios. Eu creio que 
isso irá acontecer quando a Rússia for derrotada por Deus quando ela invadir o Oriente 
Médio. Eu recebi alguns relatos de Israel na semana passada sobre as tensões que 
estão aumentando como resultado do alinhamento dos mísseis russos SS21 na Síria. 
Alguns líderes militares declararam que isso é uma ameaça definitiva à segurança de 
Israel e provavelmente significa uma guerra contra a Síria muito em breve, sabendo 
que a guerra contra a Síria poderia facilmente escalar para uma guerra contra a 
Rússia. Nós sabemos que a Rússia vai se envolver e, claro, como resultado das 
tragédias hoje, as tensões aumentam cada vez mais no Oriente Médio. Eu não ficaria 
nada surpreso de sermos forçados a pedir a Israel que nos salve do Líbano. Eu acho 
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que o nosso governo fez alguns cálculos errados e cometeu alguns erros muito sérios 
nas decisões relacionadas ao Oriente Médio. É como os meus amigos em Israel dizem: 
“Os homens de Washington não sabem o que acontece aqui e não entendem a 
mentalidade das pessoas com as quais lidamos”. 

O governo sírio recentemente divulgou filmes sobre moças e rapazes em treinamento. 
Alguns dos filmes, os relacionados a moças, foram mostrados na televisão em Israel, 
mas os canais CBS, NBC e ABC acharam que não eram tão interessantes. Eles 
mostravam o tipo de pessoas com as quais estamos lidando; e como essas notícias 
não são mostradas, nós não entendemos a confusão em que nos envolvemos quando 
tentamos interferir com eles, porque eles não pensam como nós. Esses filmes em 
questão feitos pelo governo da Síria mostram o treinamento pelo exército de moças 
para a batalha, e os russos estão expandindo para oito mil o número de conselheiros 
na Síria. 

As imagens mostram moças pegando e manejando cobras. Elas estão em treinamento 
a serviço; elas mordem cobras até suas bocas ficarem cobertas de sangue, depois elas 
assam e comem as cobras. Então, depois de mordê-las até a morte elas as comem. 
Uma coisa sanguinária, e isso foi mostrado na TV israelense. Aquilo foi filmado fora da 
Síria. Acharam que os israelenses não teriam estômago para ver o outro filme, então 
não mostraram o filme em que sufocam cãezinhos até a morte e depois os rasgam. 
Parte do treinamento é torná-las pessoas frias, calejadas, cruéis, e esse é o tipo de 
pessoas com as quais estamos lidando, e nós não estamos preparados para lidar com 
pessoas como essas, porque nós não entendemos como eles pensam, e nós enviamos 
para lá os nossos fuzileiros; nós os confinamos e os tornamos alvos fáceis; e isso não 
está certo. Os israelenses sabem que não é certo, mas nós também amarramos as 
mãos dos israelenses, eles dizem: “Se vocês vão amarrar as nossas mãos, nós não 
vamos ficar aqui; nós vamos embora”. Eles voltam para o outro lado do rio onde podem 
se armar se colocar em posições de defesa e dizem: “Vocês não podem tratar o povo 
dessa maneira, vocês não podem ficar lá assim, eles vão praticar atos assassinos 
contra vocês”. E nós não entendemos a mentalidade do povo com o qual estamos 
lidando. É muito triste, mas a Rússia vai se mover em direção ao Oriente Médio e 
quando a Rússia fizer isso, o próprio Deus irá interferir e destruirá totalmente o exército 
invasor russo. 

Quando chegar o dia, o endurecimento que Israel experimenta acabará e eles 
reconhecerão seu Deus. Em Ezequiel 39 Deus declara: “E naquele dia quando Eu for 
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santificado diante das nações do mundo (isto é, no dia em que Ele destruir o exército 
russo), então derramarei o Meu Espírito novamente sobre a nação de Israel”. Nesse 
momento, o Espírito de Deus é derramado sobre nós, os gentios, até que venha a 
plenitude dos gentios; mas assim que aquilo acontecer, Deus irá lidar com a nação de 
Israel. O endurecimento aconteceu a Israel em parte até que venha a plenitude dos 
gentios, então todo o Israel será salvo, porque Deus irá se mover pelo Seu Espírito 
novamente, e de maneira poderosa entre os judeus; eles irão reconhecer. 

De Sião virá o Libertador, E desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha 
aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, 
são inimigos por causa de vós (11:26-28);  

A bênção e o benefícios são seus porque o evangelho e o Espírito de Deus veio a nós 
trazendo a verdade de Deus. 

mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais (11:28). 

Deus disse: “Não posso abandoná-los”. Ele não os abandonará. 

Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento (11:29). 

Deus não mudou; Ele ainda ama esse povo. 

Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora 
alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram 
desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós 
demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com 
todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da 
ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus 
caminhos! (11:30-33) 

Então, ele trata da soberania de Deus em pôr Israel de lado, da obra da graça entre os 
gentios, a sabedoria, o conhecimento, os inescrutáveis caminhos de Deus. 

Por que quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro? Ou 
quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, 
e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém (11:34-36). 

 
Capítulo 12 

Rogo-vos, pois, irmãos (12:1),  
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Como Deus os enxertou, agora vocês são participantes da plenitude da boa árvore. 
Rogo-vos, por causa dessas coisas, 

que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional (12:2). 

Deus não nos fez e não nos faz exigências. Deus disse: “Vinde então, e argüi-me, diz o 
Senhor” (Isaías 1:18).  

Agora, a filosofia existencial, que nos levou ao desespero, não nos encoraja a ter 
qualquer experiência religiosa racional, porque a realidade é desesperadora. Se você 
encarar os fatos realisticamente você vai ficar desesperado. Não há socorro. Não há 
esperança. Foi tudo por água abaixo. A realidade é isto. Se você não entende, você 
não está encarando a realidade. Se você ainda acha que a ONU vai nos tirar dessa 
confusão ou que os republicanos vão nos tirar do caos econômico ou que os 
democratas, se eleitos, terão as soluções, você não está sendo realista. A filosofia 
existencial nos ensinou que o realismo é desespero. Não há esperança no que eles 
dizem. Nenhuma esperança. Mas o homem não pode viver sem esperança. Você tem 
que ter esperança. Portanto, você tem que dar um passo de fé para o que eles 
chamam de andar superior, uma experiência religiosa irracional. Você tem que entrar 
no mundo da fantasia e passar por uma experiência religiosa que o sustentará e o 
ajudará. E nós vemos que os jornais estão sempre prontos a dar muita publicidade a 
seitas irracionais. Em Laguna Canyon eles encontram serenidade, paz, aceitação, 
beleza, amor, sabe, um formigamento, experiências religiosas irracionais através da 
meditação. “Não sei dizer porque eu me sinto assim. Apenas me sinto assim”. São 
experiências religiosas irracionais. 

Agora, não é isso o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina relacionamentos racionais. 
“Vinde então, e argüi-me, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a 
escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o 
carmesim, se tornarão como a branca lã” (Isaías 1:18). “Apresenteis os vossos corpos 
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional”. Quando 
você realmente para para pensar nisso, apresentar o meu corpo a Deus parece 
razoável, como nós vimos esta manhã em detalhes no capítulo 11, versículo 33, sobre 
a sabedoria e o conhecimento de Deus: “Ó profundidade das riquezas, tanto da 
sabedoria, como da ciência de Deus!” É razoável; se Deus é tão sábio e sabe tanto, é 
razoável oferecer o meu corpo, a minha vida a Ele para que Ele me guie e me conduza. 
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Não é razoável seguir em frente e tentar resolver as coisas, planejar a minha própria 
vida e desenvolver os meus planos, eu sou tão burro. O racional, o razoável, o correto 
é simplesmente entregar minha vida e os fatores decisivos da minha vida a Deus e, 
assim, apresentar o meu corpo a Deus como sacrifício vivo, isso é racional, isso é 
inteligente, essa é uma boa linha de raciocínio e qualquer coisa diferente disso é 
irracional. Você não estará pensando direito. Você estará confuso. 

Não vos conformeis com este mundo, ainda assim, é exatamente isso o que o mundo 
nos pressiona a fazer, e é exatamente isso o que a pressão da sociedade faz conosco. 
“Você não quer ser diferente. Tente. Todos estão fazendo”. A sociedade nos pressiona 
para nos conformarmos ao mundo. Nós recebemos isso de revistas, televisão: se você 
não se conforma aos loucos padrões do mundo, há algo errado com você. Eles 
gostariam de fazer todos nós de loucos. 

E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus (12:2). 

Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu descubro a vontade de Deus 
para minha vida entregando minha vida a Ele; quando eu entrego meu corpo a Deus e 
quando eu busco a Deus, Deus revela a Sua vontade através da minha vida. A minha 
vida se torna uma revelação progressiva da vontade de Deus para mim. Assim, eu 
apresento a minha vida a Deus, apresento as questões da minha vida a Deus, eu me 
comprometo com Ele, procurando não ter qualquer desejo da minha própria carne nem 
permitindo que fortes desejos me dominem, apenas ando livremente no Espírito de 
Deus, aceitando o que acontecer como vindo de Deus, porque eu pedi que Ele 
trouxesse para a minha vida as coisas que Ele quer. Aceitando as coisas que não 
acontecem como não sendo de Deus, porque eu pedi a Deus que tirasse da minha vida 
as coisas que Ele não quer. Assim, eu não fico chorando as oportunidades perdidas. 
“Ah, se eu fizesse isso. Ah, se eu fizesse aquilo”. Se Deus quisesse que eu as fizesse, 
Ele me teria conduzido a fazê-las. Se Ele quisesse que eu as tivesse, eu as teria tido, 
vocês entendem? Então esse é o meu compromisso com Deus e conforme o meu agir, 
a vontade de Deus se torna uma revelação progressiva. E assim eu sei qual é a 
vontade de Deus para a minha vida hoje e saberei qual é a Sua vontade amanhã, pois 
Ele a revela conforme eu caminho com Ele. É um tanto emocionante viver dessa 
maneira. Você nunca saberá como será o seu dia até que Deus vá revelando a Sua 
vontade e o Seu propósito para as nossas vidas. 
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Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si 
mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, conforme a medida da fé 
que Deus repartiu a cada um (12:3). 

Deus repartiu a cada um uma medida de fé. O que você vai fazer com ela? Nós 
podemos exercitar a fé. Nó podemos usar a fé que Deus nos deu ou podemos deixar 
que ela morra. Mas Deus deu a cada um uma medida de fé. Poderão dizer: “Bom, eu 
não tenho nenhuma fé”. Mas não é verdade. Eu ainda não conheci uma pessoa que 
não tivesse fé. Se você não tivesse fé, você não deitaria na sua cama à noite. Você 
teria medo que ela fosse desmoronar. A fé vai sustentá-lo para você poder dormir. Se 
você não tivesse fé, você não daria partida no carro, porque você não teria fé que a 
coisa iria ligar quando você girasse a chave. Nós exercitamos a fé em muitas coisas, 
nem sempre nas coisas certas. 

Agora, ao falar de assuntos como os dons de Deus, ele começa nos advertindo, 
dizendo que pensamos muito mais de nós do que convém, e esse é um dos maiores 
perigos que eu vejo em homens que receberam dons de Deus; eles se colocam à parte 
do mundo e começam a achar que são realmente alguma coisa e passam a buscar 
adulação, admiração, dinheiro em troca do dom, não é? Muitos prostituíram as obras e 
dons de Deus nas suas vidas usando-os para enriquecimento e glória pessoais. Eu 
tenho um trato com Deus. Se em algum momento eu começar a fazer isso, Ele deve 
me destruir imediatamente. Não permita Deus que eu me glorie a não ser na cruz de 
Jesus Cristo à qual fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Mas existe um 
perigo comum a qualquer um que experimente a obra do Santo Espírito de Deus na 
sua vida, que é ser exaltado por aqueles ao seu redor por causa do que Deus tem feito. 
E no momento em que você começa a ser exaltado, a sua eficiência para o reino de 
Deus diminui. 

Agora as pessoas dizem: “Ah, há multidões sendo salvas”. Mas sabe, se eu dou o meu 
corpo para ser queimado e se não é o amor de Cristo o que me motiva, mas o amor por 
riquezas, glória o que seja, eu não ganho nada. Pois muitos irão dizer: “Senhor, 
Senhor, não profetizamos em Seu nome? Expulsamos demônios em Seu nome. 
Curamos enfermos. Operamos muitas maravilhas”. Mas Ele dirá: “Apartai-vos de Mim, 
vós que praticais a iniqüidade; nunca vos conheci”. As motivações estão erradas. Eles 
começaram a fazer as coisas para sua própria glória e buscaram sua própria honra e 
nome. 
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A Bíblia adverte sobre os que dão seus próprios nomes às coisas; isso é algo um tanto 
perigoso, pois cada um não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com 
moderação. Vamos lá, sejamos sérios. Vocês não passam de pecadores salvos pela 
graça. E qualquer coisa que vocês tenham, para começar foi Deus quem deu, então 
por que vocês estão por aí como se fossem alguma coisa? Pois Deus deu a cada um 
uma medida de fé. 

Porque assim como em um corpo temos muitos membros (12:4), 

Isto é, eu tenho dedos, mãos, dedos dos pés, olhos, ouvidos e eu costumava ter 
cabelo. Que maldade. Todos estão na parte de trás, mas eu não consigo fazer nascer 
no topo da minha cabeça. Estranho! 

Há muitos membros, mas somos todos um corpo. 

e nem todos os membros têm a mesma operação (12:4), 

Os meus olhos foram feitos para agir como olhos e eles operam bem como olhos; eles 
certamente não funcionam bem como ouvidos. Eu não consigo ouvir muito bem com os 
meus olhos e vice-versa. Então, o corpo tem muitos membros e cada membro tem sua 
própria função no corpo. Nem todos fazem a mesma coisa. Nem todos foram criados 
para fazer a mesma coisa. 

Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente 
somos membros uns dos outros (12:5). 

Então, todos estamos unidos no corpo de Cristo e cada um de nós tem sua própria 
função no corpo. Ele não fala só de nós aqui na Calvary esta noite, nós somos o corpo 
de Cristo. Cada um de nós tem uma função no corpo. no geral, ele quer dizer que a 
Calvary Chapel é uma parte do corpo de Cristo. Há outras igrejas, outras 
denominações, todos somos parte do corpo de Cristo e membros uns dos outros e não 
deveríamos competir uns com os outros. Não devíamos morder, devorar e destruir um 
ao outro. Nós precisamos identificar o inimigo e concentrar os nossos esforços contra 
ele e entender que somos um corpo, membros um do outro e que Deus tem um 
propósito para as igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas batistas, nazarenas, 
pentecostais sem entrar em conflitos nem querer descobrir o que está errado com elas. 
Vamos descobrir o que há de errado conosco e procurar corrigir o que está errado em 
nós. A Bíblia diz: “Examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois se julgarmos a nós 
mesmos não seremos julgados por Deus”. E às vezes nós temos essa disposição, 
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ficamos ocupados tentando examinar falhas e faltas do outro e ignoramos totalmente 
as nossas. Davi disse: “Sonda-me ó Deus”, não “Sonda quem está ao meu lado, ó 
Deus, e mostra-lhe suas faltas”. Mas “Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, 
prova-me, ó Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho 
eterno”. 

A obra de Deus no nosso coração é algo pessoal, individual e algo que todos nós 
deveríamos estar interessados. Mas nós somos membros uns dos outros e, nesse 
sentido, é verdade, nós estamos incorporados ao corpo de Cristo e nem todos nós 
temos a mesma função. Portanto, nós temos que entender que Deus chamou alguns 
para pastores doutores. Deus chamou alguns para diáconos. Alguns para 
intercessores. Deus chamou alguns para evangelizar nas ruas e para tantas atividades; 
mas não pense que Deus chamou todos para evangelizar nas ruas e não se sinta 
culpado se você não consegue fazer isso. “Ah, eu fico tão intimidado, tão nervoso. Ah, 
eu não consigo entregar os folhetos”. Então, obviamente Deus não o chamou para 
entregar folhetos. E não se sinta condenado, culpado, um cristão de segunda classe ou 
derrotado se você fica intimidado ao entregar folhetos. “Ah, eu falhei com Deus”. Não, 
você não falhou. Se Ele o tivesse chamado para entregar folhetos, Ele lhe daria 
ousadia, amor, responsabilidade e tudo o mais para fazê-lo. Converse com quem 
entrega folhetos. Eles amam! Deus os chamou para fazer isso, mas nem todos são 
chamados para fazer a mesma coisa e nós precisamos reconhecer isso. E pare de se 
sentir culpado por não ter sido chamado para o mesmo ministério de outro, “Com 
certeza eu gostaria de ter o mesmo ministério que o seu”. “Eu gostaria de poder fazer 
aquilo. Ah, se eu pudesse fazer aquilo eu não me sentiria tão culpado, mas eu não 
posso”. Deus não me capacitou ou não me chamou para fazer aquilo. Ele não me fez 
um dedo, por isso eu não posso fazer o trabalho do dedo. Mas eu posso admirar a obra 
do dedo ou do polegar. Eu gostaria de conseguir fazer tudo como ele. Deus me 
chamou para ser uma boca, sejam gratos por não sermos todos bocas. 

Então, cada um assuma o seu lugar no corpo e faça a sua parte, entendendo que nós 
fazemos parte de um corpo que é coordenado pelo Espírito, andando em amor, 
demonstrando Cristo ao mundo por causa do nosso amor uns pelos outros e dos 
nossos esforços unidos uns aos outros através de Jesus Cristo, cada um de nós 
assumindo o seu lugar e fazendo a sua parte. Nós damos um poderoso testemunho ao 
mundo quando eles vêem que nós vivemos harmoniosamente como filhos de Deus, e 
Cristo é engrandecido entre nós. 
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Então nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, somos todos parte um do 
outro, você não pode escapar. 

De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, 
seja ela segundo a medida da fé (12:6); 

Profetizar é dizer a Palavra de Deus. 

Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino(12:7); 

Dedique-se, desempenhe, estude, prepare-se, sirva. 

Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o 
que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria (12:8). 

Agora, esta é a área que nós iremos estudar quinta à noite, então não vamos elaborar 
essa parte agora porque a veremos na próxima quinta-feira. 

O amor seja [sem hipocrisia] não fingido (12:9). 

Que o amor não seja fingido, sem hipocrisia, sem fingimento, mas que seja genuíno. 

Agora ele relaciona diversas exortações. São pequenas frases de exortações e cada 
uma é quase um sermão em si, então vamos passar pela lista e deixá-las penetrar na 
nossa mente. 

Aborrecei o mal (12:9). 

Uma das coisas que Deus disse a respeito de Jó é que ele odeia o mal. Ele disse a 
Satanás: “Observaste meu servo Jó? Ele teme a Deus e odeia o mal”. O temor do 
Senhor é odiar o mal, então abomine aquilo que é mal. Ele não disse “tolere o que é 
mal ou aceite o que é mal, viva com o que é mal – abomine-o!” 

apegai-vos [cole] ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 
preferindo-vos em honra uns aos outros (12:9-10). 

Eu acho que… bom, quando chegarmos nesta parte quinta à noite, eu vou destrinchar 
isto. Há muitos “Primeiro eu!”; vou fazer do meu jeito, na frente, querendo obter o 
melhor. 

Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor; 
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração (12:11-
12); 
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Não a última coisa mas a primeira. Em primeiro lugar, aprenda a orar por tudo. 

Comunicai com os santos nas suas necessidades (12:13),  

Cuidando dos que estão em necessidade dentro do corpo de Cristo; e nós procuramos 
fazer isso aqui na Calvary. Infelizmente, nós não temos recursos para cuidar dos que 
estão fora do corpo. As pessoas vêm pedir ajuda, mas nós procuramos ajudar os que 
são membros e frequentam aqui. Se não são membros, com pesar lhes dizemos que 
não temos recursos para ajudar os de fora. Mas nós achamos que é uma obrigação 
cuidar das necessidades dos santos. 

Segui a hospitalidade; Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. 
Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram(12:13-15); 

Seja sensível aos sentimentos de outros. 

Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às 
humildes; não sejais sábios em vós mesmos (12:16); 

Tudo isto são vigorosas palavrinhas de exortação. Aquele que exorta deve dedicar-se à 
exortação.  

A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os 
homens(12:17). 

Procure a honestidade, não a vingança. 

Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens (12:18). 

Agora, nem sempre isso é possível. Com algumas pessoas é impossível viver em paz. 
Mas que seja culpa delas, não sua, pois quanto estiver em vocês tenham paz com 
todos os homens. 

Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: 
Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver 
fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, 
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça (12:19-20). 

Na verdade, esta é uma citação tirada de Provérbios e exatamente o que ela quer dizer 
é uma suposição, e provavelmente significa que você poderia levá-lo a se queimar de 
vergonha. Em outras palavras, se você o tratar bem, a sua gentileza e o seu amor 
poderiam levá-lo a queimar de vergonha. 
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Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem (12:21). 

Grandiosa exortação… 

Nós conversamos sobre meditação. Agora, se você quiser voltar, a partir do versículo 9 
– e você precisa passar um tempo meditando em cada um deles – você vai ver como 
eles podem se aplicar à sua vida. Leia várias vezes, medite, pense em como está a sua 
vida neste momento e se você pode fazer melhor, se você pode aplicá-las a você mais 
plenamente, como você poderia fazê-las. Mas essas são coisas que nós precisamos 
realmente seguir e procurar fazer para podermos viver uma vida que agrade o nosso 
Pai. Esse trecho em particular pode proporcionar muita meditação, e eu os encorajo a 
meditar sobre essas coisas. 

Davi declarou: “Tua Palavra, ó Senhor, é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu 
caminho”. Eu acho que a Palavra de Deus é muitas vezes como um holofote ligado 
dentro de nós, iluminando alguns dos cantos mais escuros. E muitas vezes eu 
descubro que a Palavra de Deus fala diretamente ao meu coração conforme o Espírito 
faz aplicação e me mostra minhas faltas, minhas fraquezas e me exorta ao caminho 
certo. E finalmente, que a Palavra de Deus opere nos seus corações e nas suas vidas, 
levando-os para mais perto do ideal divino, o qual Deus deseja que vocês estejam 
conforme caminham com Jesus Cristo. 

Que o Senhor os abençoe e esteja com vocês esta semana, e que Ele os fortaleça no 
seu caminhar para que vocês produzam fruto de justiça para a glória do Seu nome. 
Que vocês sejam praticantes da Palavra e não apenas ouvintes. Em nome de Jesus. 

 


